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DA PENTRU VOLUNTARIAT !

eşti natural
eşti inspirat
eşti cu mintea la cap

“Gândeşte diferit, fii european 
la locul potrivit”
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Vlăduţ Andreescu & Cezar Stanciu

 Declararea anului 2011 ca An al Voluntariatului a reprezentat 
poate una dintre cele mai inspirate decizii de acest fel ale Uniunii 
Europene. Printre politicile adresate tineretului, încurajarea 
voluntariatului cuprinde cele mai vaste şi ramificate semnificaţii, 
din mai multe motive. În primul rând, voluntariatul reprezintă o 
strategie activă, în care tinerii devin subiect al politicilor europene, 
nu doar obiect al unor strategii iar aceasta implică o notă în plus 
de dinamism şi de responsabilitate. Pe de altă parte, voluntariatul 
nu implică doar tineretul, ci constituie un îndemn la acţiune 
pentru întreaga comunitate, nu doar pentru un segment al ei. 
Voluntariatul este în acelaşi timp şi o abordare integratoare, care 
leagă între ele diverse aspecte ale vieţii unei comunităţi (sociale, 
culturale, educaţionale, 
politice) într-o manieră flexibilă 
şi mobilizatoare, cultivând 
sentimentul încrederii în 
sine şi în puterile proprii de a 
realiza schimbarea. Îndemnul 
la voluntariat este o încurajare 
la luptă, la schimbare, dar şi la 

Anul European al Voluntariatului:
semnificaţii şi implicaţii pentru tineret
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relaţionare cu ceilalţi, la toleranţă şi dialog. Fără aceste premise nu 
se pot desfăşura cu succes activităţi de voluntariat. 
 Centrul EUROPE DIRECT din Târgovişte a interpretat declararea 
Anului European al Voluntariatului ca fiind adresată tuturor, mici şi 
mari, fără a neglija însă faptul că direcţia principală a acţiunilor noastre 
a fost dintotdeauna concentrată asupra tineretului, ca factor 
activ al schimbării, capabil nu doar să-şi însuşească schimbarea dar 
şi să o impună altora, spre deosebire de alte generaţii. Majoritatea 
acţiunilor noastre, rămânând deschise oricărui segment de 

generaţie, au încercat să 
formeze tinerii dâmboviţeni 
în această direcţie, de factori 
ai schimbării. Majoritatea 
acţiunilor organizate în 
această primăvară au 
fost îndreptate în această 
direcţie: organizarea unui 
spectacol umanitar, de pildă, 
în care tinerii au fost atât 

organizatori, cât şi participanţi, a contribuit la transmiterea unui 
mesaj de solidaritate faţă de grupuri sociale dezavantajate, dar şi a 
unui semnal de încredere şi curaj către cei implicaţi în organizarea 
şi succesul spectacolului. Acelaşi lucru se poate afirma şi despre 
acţiunea de plantare de copaci din comuna Ulmi. Acesta este un 
exemplu palpabil al capacităţii de schimbare a tinerilor, cu atât mai 
mult cu cât defrişările şi distrugerile aduse mediului înconjurător 
nu sunt responsabilitatea generaţiilor tinere, însă aceste generaţii 
îşi asumă în mod conştient sarcina schimbării, remedierii, cu sau 
fără sprijinul generaţiilor direct responsabile. În acest sens, echipa 
Centrului EUROPE DIRECT a obţinut rezultate foarte frumoase, în 
mod special în ceea ce priveşte numărul tot mai mare de tineri 
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care se implică în acţiunile 
de voluntariat ale Centrului. 
Managerul Centrului, 
dl. Vlăduţ Andreescu, a 
declarat că recrutarea 
voluntarilor în primăvara 
acestui an a fost un succes 
fără precedent, reflectând 
dorinţa de implicare a 
tinerilor, disponibilitatea şi 

receptivitatea lor în a fi voluntari. Nu trebuie subestimată, desigur, 
după cum au punctat voluntarii în mai multe rânduri, nici atmosfera 
frumoasă şi relaţiile de prietenie care s-au legat sub egida EUROPE 
DIRECT...

Natura înseamnă viaţă

Andreea  Bădoiu

 Natura înseamnă viaţă iar noi, oamenii, trebuie să facem ceva 
pentru a menţine echilibrul natural în contrast cu secolul XXI. De 
aceea, oamenii au luat iniţiativa de a ocroti natura prin plantarea 

de puieţi pe locul unei foste 
păduri din comuna Ulmi. 
Acţiunea a fost organizată 
de către CENTRUL EUROPE 
DIRECT Târgovişte, în 
parteneriat cu Direcţia 
Judeţeană pentru Sport 
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şi Tineret Dâmboviţa şi 
Direcţia Silvică Târgovişte. 
Sâmbătă, 8-9 aprilie, 
voluntari EUROPE DIRECT 
au dorit şi de această 
dată să se implice într-o 
acţiune ecologică pentru 
a sprijini comunitatea 
învecinată. Animaţi de spiritul de echipă şi cu foarte multă energie, 
aceştia au depus o muncă considerabilă, reuşind să planteze un 
număr foarte mare de puieţi. În ciuda vremii total neprielnice, 
activitatea desfăşurată de voluntari a avut un adevărat succes. 
Iniţial, voluntarilor li s-a părut o muncă destul de uşoară, însă 
pe parcurs au realizat că nu este deloc aşa şi totuşi au decis să 
nu renunţe, luând-o ca pe o provocare. La această activitate au 
participat şi localnici ai comunei. Pe lângă faptul că au depus un 
efort considerabil în plantarea de copaci, aceştia au avut un rol 
semnificativ în îndrumarea volutarilor, conferindu-le acestora 
încredere în forţele proprii. Drept mulţumire pentru sprijinul 
acordat, voluntarii au preluat iniţiativa de a-i ajuta pe localnici în 
plantarea puieţilor mai mari. Pentru ca această activitate şi efortul 
fizic depus să fie reamintite, voluntarii au primit în dar câte un 
tricou şi  o diplomă de merit. 
 În ciuda efortului fizic depus, participanţii la acţiune au încercat 
să se distreze şi să profite de fiecare moment plăcut. La sfârşitul 
activităţii, toţi cei prezenţi au făcut o poză de grup şi şi-au exprimat 
liber opiniile asupra celor petrecute. Chiar dacă o fost o zi destul de 
obositoare, toţi s-au bucurat că au putut contribui la diminuarea 
poluării şi că au reuşit să facă acest lucru împreună, ca o adevărată 
echipă.



7

Accesarea fondurilor europene se...învaţă
Despre un curs de scriere proiecte „Tineret în Acţiune”

Cristiana Pascu

 „Tineret în Acţiune” (Youth in Action) este programul Uniunii 
Europene  care susţine activităţile de învăţare nonformală pentru 
tineri, prin finanţarea de proiecte. Acest program al Comisiei 
Europene, vizează promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor, 
dezvoltarea sentimentelor de solidaritate şi toleranţă, sprijinirea 
înţelegerii reciproce între tinerii din diferite ţări, promovarea 
cooperării europene şi contribuţia la îmbunătăţirea calităţii 
sistemelor de susţinere a activităţii de tineret.
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 Programul Tineret în 
Acţiune are cinci Acţiuni 
operaţionale. Sub-acţiunile 
descentralizate, care sunt 
gestionate de către Agenţiile 
Naţionale, sunt: Sub-acţiunea 
1.1 - Schimburi de tineri, Sub-
acţiunea 1.2 - Iniţiative ale 
tinerilor, Sub-acţiunea 1.3 - 
Proiecte pentru democraţie participativă, Acţiunea 2 - Serviciul 
European de Voluntariat, Sub-acţiunea 3.1 - Cooperare cu ţările 
partenere din vecinătatea Uniunii Europene, Sub-acţiunea 4.3  
Proiecte de formare şi reţele, Sub-acţiunea 5.1 - Întâlniri ale 
tinerilor şi responsabililor de politici de tineret.  
 Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte în colaborare cu Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei 
şi Formării Profesionale a organizat cursul cu tema „Scrierea 
propunerilor de finanţare în contextul programului Tineret în 
Acţiune”, desfăşurat între 15-17 aprilie 2011, în Muzeul de Artă, la 
Târgovişte.  
 Cursul a fost pregătit şi implementat pe baza unei metodologii 
care pune accent pe participarea activă şi angajamentul celor 
implicaţi, modulul de formare fiind desfăşurat cu sprijinul  Asociaţiei 
“Tineri pentru Europa de Mâine”, Târgovişte; în parteneriat 
cu Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte, Biblioteca Judeţeană 
Dâmboviţa, Fundaţia pentru Tineret Dâmboviţa. Programul Tineret 
în Acţiune este gestionat în România de către Agenţia Naţională 
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale (ANPCDEFP). 
 Evenimentul a fost adresat: lucrătorilor de tineret, 
coordonatorilor de proiecte, voluntarilor, membrilor ONG, 
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membrilor grupurilor informale 
de tineri şi reprezentanţilor 
instituţiilor publice implicate 
nemijlocit în lucrul cu tinerii.
 Bineînţeles că participanţii 
au fost selectaţi după anumite 
criterii, şi anume: accesul 
unui număr cât mai mare de 
organizaţii, pe baza datelor 

prevăzute în formularul de candidatură (profilul candidatului); 
motivaţia şi capacitatea de valorificare a competenţelor dobândite 
(follow-up); sprijinul asigurat din partea organizaţiei, iar locurile au 
fost în număr de 15.         
 În urma cursului participanţii au învăţat să:  
1. Elaboreze, planifice şi să scrie proiecte eligibile în cadrul 
programului Tineret în Acţiune;        
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2. Folosească structura/formatul unei cereri de finanţare specifice 
programului Tineret în Acţiune;       
3. Utilizeze cadrul non-formal şi informal al programului Tineret în 
Acţiune pentru iniţierea de activităţi specifice, respectând valorile 
promovate de acest program european.    
 Pe lângă toate lucrurile învăţate participanţii au făcut schimb 
de opinii, au luat parte la o serie de activităţi distractive, au făcut 
poze, iar la sfârşitul evenimentului şi-au exprimat liber opinia 
despre toate cele petrecute, împreună cu formatorii Rozalia Timar 
şi Teolin Codreanu.

O ploioasă dar... veselă Zi a Europei la Târgovişte

Adina Vlădoiu

 Devenit deja o tradiţie a Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte 
spectacolul organizat cu ocazia Zilei Europei se află la cea de-a 
treia ediţie. Anul acesta, voluntarii au reuşit să strângă peste 400 
de persoane care au avut parte de un spectacol minunat. Alături 
de noi, ca de fiecare dată, a fost trupa  SuprreM, Corul Centrului de 
Reeducare Găeşti şi mulţi alţii. 
  Pentru a sărbătorii 
ziua de 9 mai, voluntarii 
s-au gândit să organizeze 
un concurs dinamic, prin 
care participanţii să îşi 
evidenţieze cunoştinţele, 
dar şi abilităţile artistice. 
Au participat liceeni din 
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Târgovişte ce au reprezentat ţări membre ale Uniunii Europene şi 
care au avut sarcina de a evidenţia cât mai bine caracteristici ale 
ţării respective astfel încât să convingă juriul că ei sunt cei care 
merită să câştige.
  Concursul s-a numit 
„Voluntari în Europa”;  
astfel fiecare echipă a 
trebuit să realizeze un eseu 
cu această temă dar şi un 
stand cu elemente specifice 
ţării pe care o reprezentau. 
Atât probele de muzică şi 
dans, cât şi originalitatea, competenţa şi energia de care au dat 
dovadă tinerii au impresionat juriul. Toate acestea au fost însoţite 
de un desen realizat pe tema concursului dar care să evidenţieze 
şi unicitatea şi importanţa ţării. Competiţia a fost strânsă, liceenii 
dând dovadă de ambiţie şi perseverenţă, reuşind să treacă cu brio 
fiecare probă. 
 Anul acesta locul I a fost ocupat de Grupul Şcolar „Voievodul 
Mircea” din Târgovişte care a reprezentat Spania în concurs, fiecare 
membru al echipei câştigând  o imprimantă Pixma 2007, urmaţi pe 
locul II de Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte, reprezentanţii 
Irlandei primind o ramă foto digitală. Locul III a fost atribuit Liceului 
Teoretic „Petru Cercel” Târgovişte, ambasadorii Danemarcei 
obţinând la rândul lor un MP4.  De asemenea, organizatorii au 
pregătit şi o tombolă europeană la care toţi spectatorii au primit 
câte un premiu.
  9 mai este o zi importantă pentru  Europa,  iar această sărbătoare 
nu poate trece neobservată de către membrii Centrului EUROPE 
DIRECT Târgovişte aşa că vă invităm să sărbătorim împreună ziua 
„naşterii” Uniunii Europene.
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Sărbătoarea tuturor copiilor

Noriana Mărculescu

 Ziua de 1 Iunie reprezintă o zi consacrată sărbătoririi copilului 
la nivel internaţional. Ea este un 
prilej de a oferi sprijin copiilor, 
de a inspira comunitatea şi 
familia noastră, iar pentru 
mulţi dintre noi este o zi în 
care ne deschidem sufletele, 
redevenim copii şi uităm de 
orice problemă ne-ar împiedica 
să retrăim inocenţa copilăriei.
 Cu această ocazie, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a încercat 
să aducă zâmbete pe chipurile micuţilor, organizând  un eveniment 
deosebit, care a reunit copii şi cadre didactice de la toate unităţile 
de învăţământ  din judeţ.
 Sub denumirea Suntem copii ai Europei, acţiunea coordonată de 
Vlăduţ Andreescu şi voluntarii centrului ED a inclus un complex de 

concursuri, la care au participat 
13 delegaţii formate din elevi de 
clasa a III-a şi a IV-a de la şcoli din 
judeţul Dâmboviţa. Aceştia au 
reprezentat fiecare câte o ţară 
a Uniunii Europene, iar rolul 
lor a fost să facă o prezentare 
succinta a ţării, astfel încât 
să impresioneze juriul şi să 
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demonstreze tuturor ca merită să câştige premiul I. Probele 
concursului au avut menirea de a stimula copiilor imaginaţia, 
spiritul de echipă, dar şi de competiţie, şi au oferit tuturor şansa 
de a se face remarcaţi prin diferite aptitudini. Astfel, prin probele 
de literatură copiii au deschis un portal către lumea bucuriei şi au 
oferit prin ideile lor un strop de veselie adulţilor, provocându-i în 
mod neintenţionat să-şi amintească de copilăria lor. Prin probele 
de desen şi muzică fiecare copil şi-a prezentat un crâmpei din 
universul său şi a demonstrat infinitul orizonturilor deschise către 
pace, unitate, inocenţă şi prosperitate.
 Energia, pofta de viaţă şi spiritul de competiţie au fost dezvăluite 
prin probele sportive, care au stârnit zâmbete în rândurile copiilor, 
dar care au energizat întreaga atmosferă. La finalul evenimentului, 
cei mai buni s-au dovedit a fii elevii de la Şcoala Ioan Alexandru 
Brătescu- Voineşti Târgovişte, care au reprezentat Marea Britanie, 
urmaţi de elevii şcolii cu clasele I-VII Cricov, care au reprezentat cu 
mult entuziasm Olanda, iar locul al III-lea a fost obţinut de elevii 
şcolii cu clasele I-VIII Pierşinari, ambasadoarea Italiei. Fiecare 
dintre cei 350 de participanţi s-au bucurat de frumuseţea zilei şi au 
avut parte de mici surprize delicioase, pe lângă premiile câştigate. 
Voluntarii au încercat să transforme ziua de 1 Iunie într-o zi de 
neuitat, unică, în care fiecare să se bucure si să se alăture copiilor 
entuziasmaţi.

Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte le mulţumeşte 
tuturor pentru participare, implicare şi susţinere, şi îi 
aşteaptă să li se alăture din nou, cu alte ocazii pentru 

a celebra uniunea, inocenţa şi pacea.
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